
 תקנון אתר
האמור במסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר דניאל סנטר המרכז לתוספות שיער 

)www.danielcenter.co.il ,דניאל סנטר המרכז לתוספות שיער בע"מ ע"י חברת  ומנוהל  ) המופעל 
ההסתדרות   "  54שדרות  להלן:   ) חיפה  את  החברה מפרץ  מכבדת  והחברה  מאחר   . פרטיות ") 

המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס 
 להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 
מטרת פירוט המדיניות הינה להבהיר מהם נוהגי החברה בתחום איסוף המידע האישי והשימוש בו 

 ונך אם אתה מסכים עם המדיניות שלנו.ולאפשר לך להחליט מרצ
 

וההגבלות  ההודעות  התנאים,  לכל  מצדך  כהסכמה  ייחשב  החברה  של  האינטרנט  באתרי  השימוש 
 שיפורטו להלן במסמך זה.  

 

 סוג המידע הנאסף:
בזמן השימוש בשירותי האתרים, ייתכן ותתבקש למסור מידע. מידע זה יכול לכלול חלק או כל הפרטים 

רטי ומשפחה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, מקום מגורים, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי הבאים: שם פ
תשלום ששימשו אותך וכיוצ'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם לא תוכל להנות מהשירותים 

 מבלי למוסרו.  
 

: סוג הדפדפן בנוסף לפרטים האישיים, בעת גלישתך מצטבר מידע שלא נמסר ישירות על ידך, כגון
שלך שממנה פנית ועוד. כל פרטי המשתמש נשמרים במאגרי המידע של   IPשלך, כתובת האינטרנט  

 החברה.  
 

 השימוש במידע:  
השימוש במידע שנאסף באתר יעשה רק על פי מדיניות הפרטיות הנ"ל ועל פי הוראות כל דין וזאת על 

ניתוח שירות ו/או לשנות או לבטל תכנים מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או לצורכי  
קיימים ו/או לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים לרבות פרסום מידע ותכנים ו/או כדי להתאים את 
המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.  המידע שישמש את החברה יהיה 

 בעיקרו מידע סטיסטי.  
 

 רסומיות: משלוח הודעות שיווקיות ופ
ופרסומי בדרך של   וכן מידע שיווקי  החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם הודעה בדבר שירותיה 

 ) ו/או בכל דרך שתבחר החברה. smsהודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ( 
 

הינה  הנ"ל  פרטיות  למדיניות  הסכמתך  לכך.  מפורשת  הסכמה  נתת  אם  רק  אליך  ישוגר  כזה  מידע 
 ת לקבל הודעות פרסומיות ושיוקיות ע"י החברה. הסכמה מפורש

 
בכל עת הינך יכול לחזור מהסכמתך המפורשת ולחדול מקבלת ההודעות , כאשר הודעת הסירוב תינתן 

 בכתב  לחברה או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך.
 

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת היא רשאית להעביר מידע סטיסטי על 
 פעילות המשתמשים באתרים. 

 
 מסירת מידע לצדדים שלישיים:

אנו לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעולותיך באתר אלא במקרים 
פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או אם תבצע באתר שבהם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את  

פעולות שבניגוד לדין ו/או במקרה של מחלוקות משפטיות בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך 
במקרה  וכן  כלשהו  לתאגיד  פעילות האתר  את  צורה שהיא  בכל  תעביר  או  אם החברה תמכור  ו/או 

ות האתר עם פעילותו של צד שלישי ובלבד שתאגיד שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעיל
 זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 



 

 :קוקיס/קאש
ועוד ותכליתם העצמת השיווק. הינך   קוקיסהאתר משתמש באמצעים להתחקות אחר הגולשים כגון:  

 אלה. יכול לנטרל התחקויות מעין אלה, תוצאות הניטרול הפסקת החשיפה באמצעים 
 

 אבטחת מידע:
מאושר,   שאינו  שימוש  חשיפה,  מפני  מוגנים  שלך  האישיים  שהפרטים  לוודא  מנת  מכיל  על  האתר 

האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו   .מערכות אבטחה עדכניים לצורך שליטה ובקרה על אבטחת המידע
חה שלנו נועדו מורשית למידע המאוחסן בהם. המערכות אבט-מוגנים באופן מוחלט מפני גישה בלתי

 כדי לצמצם את סיכויי החדירה הבלתי מורשית ולמנוע מקרים שיפגעו במשתמשי האתר.
 

 קישורים לאתרים נוספים: 
האתר שלנו אינו מתיר לצדדים שלישיים כדוגמת מפרסמים או חברות לניהול פרסום המשלבות באנרים 

 באתר להתחקות אחר משתמשי האתר. 
 

 זכות לעיין במידע: 
, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו מוחזק במאגר מידע. 1981-על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  

אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע  
 בבקשה לתקן את המידע או למחוקו. פנייה כזו יש להפנות אל החברה. 

גרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת בנוסף, אם המידע שבמא
 לדרוש בכתב שהמיידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של החברה.  1981הפרטיות, התשמ"א 

 
 שינויים במדיניות הפרטיות: 

יובהר, כי החברה תהא רשאית לתקן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות באתרים בהתאם לצרכיה 
שיקול דעתה הבלעדי. במידה ויתבצע שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, בהוראות שעניינן השימוש ולפי  

 במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בולטת בעמוד הבית באתרים. 
 

 התמונות באתר 
 התמונות באתר הן להמחשה בלבד 

 

 מבצע תוספות שיער
 שיער גלי או מתולתל אינם חלק מהמבצע.מבצע תוספות שיער חל אך ורק על שיער חלק, 

 המבצעים ניתנים לשינוי בכל עת לשיקול בעלי העסק, המחיר הסופי נקבע במעמד הפגישה ולא בטלפון.
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